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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Seiring dengan berkembangnya perekonomian dan teknologi informasi di 

berbagai bidang maka sudah tidak diragukan lagi bahwa penggunaan teknologi 

informasi dapat meningkatkan perekonomian.  

Kabupaten Pati merupakan salah satu kabupaten terluas di jawa tengah yang 

di dalamnya memiliki banyak lokasi Coffee shop yang tersebar dari kota sampai 

ke pelosok desa. Coffee shop merupakan salah satu usaha atau kegiatan 

perekonomian yang memiliki potensi cukup besar bila dikembangkan dan dikelola 

secara optimal.  

Namun, kurangnya informasi pada masyarakat membuat Coffee shop yang 

terkenal hanya di daerah sekitar masyarakat tersebut, padahal di Kabupaten Pati 

memiliki beragam jenis Coffee shop di tingkatan Kecamatan ataupun Desa. 

Banyak masyarakat yang menggunakan smartphone untuk kebutuhan sehari-

hari karena memiliki banyak fitur dan keunggulan lainnya. Smartphone yang 

menggunakan sistem android mempunyai keunggulan dibanding sistem operasi 

yang lain. Salah satu keunggulan sistem operasi android yaitu dapat 

dikembangkan karena bersifat open source, sehingga pengguna atau pengembang 

dapat mengubah-ubah fitur yang dimiliki oleh sistem operasi Android sesuai yang 

mereka inginkan.  

Parameter dari sebuah Coffee shop Berbasis SIG adalah adanya produk yang 

dipasarkan, terdapat tata letak atau posisi Coffee shop di sebuah peta digital. 

Selain itu, terdapat juga pengguna dari aplikasi, yaitu masyarakat umum yang 

dapat juga menjadi Member. 

Masalah dan kendala tersebut penulis kembangkan dalam sebuah sistem baru 

untuk membantu masyarakat dalam mencari informasi dan lokasi Coffee shop. 

Dengan memanfaatkan smartphone khususnya smartphone yang memiliki sistem 

operasi Android maka penulis memilih menerapkan Implementasi Sistem 

Informasi Geografis Lokasi Coffee shop di Kabupaten Pati berbasis Android. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Bedasarkan penjelasan dari latar belakang masalah di atas, maka dapat 

dirumuskan bahwakurang efisiennya dalam kinerja dibidang informasi. 

Sedangkan masalah yang dibatasi dalam permasalahan adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana cara merancang Sistem Informasi Geografis Lokasi 

Coffee shop? 

2. Bagaimana cara kerja Sistem Informasi Geografis Lokasi Coffee 

shop? 

 

1.3. Batasan Masalah 

Di dalam penulisan laporan ini, penulis telah membatasi masalah-masalah 

agar tidak terlalu menyimpang dari permasalahan yang dibahas. Maka penulis 

membatasi permasalahan sebagai berikut: 

1. Pembuatan Sistem Informasi Geografis Lokasi Coffee shop 

menggunakan aplikasi Android Studio. 

2. Database menggunakan MySQL dan map menggunakan mapbox. 

3. User dari aplikasi ini yaitu masyarakat dan admin dari Coffee shop. 

4. Cofee Shop yang akan dimasukkan di Aplikasi adalah Cofee Shop 

yang berlokasi di Kabupaten Pati. (minimal 5) 

5. Fitur yang ada di aplikasi yang akan dibuat meliputi : 

a. Register untuk Pengelola Coffee shop dan Customer (Member). 

b. Lokasi dari masing-masing Coffee shop ditampilkan dalam 

sebuah map (peta digital). 

c. Pengelola Coffee shop dapat menambahkan Profil Coffee shop, 

Produk dan Harga, Lokasi, Melihat Member. 

d. Customer dapat melihat lokasi Coffee shop, Profil Coffee shop, 

Produk dan Harga. 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menghasilkan Sistem Informasi Geografis 

pemetaanCoffee shop di Wilayah Kabupaten Pati berbasis Android . 
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1.5. Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat bagi Industri 

a. Mempermudah kegiatan promosi produk ke konsumen. 

b. Membantu calon konsumen untuk mencari lokasi Coffee shop 

hanya dengan melihat di Aplikasi Android. 

1.5.2 Manfaat bagi Penulis 

a. Merupakan sarana bagi mahasiswa dalam menerapkan ilmu 

yang telah didapatkan. 

b. Menghasilkan suatu aplikasi yang bermanfaat bagi penulis dan 

juga bagi pengguna aplikasi tersebut. 

c. SalahsatusyaratmendapatkangelarSarjanaKomputerpada 

Program 

StudiTeknikInformatikaFakultasTeknikUniversitasMuriaKudus. 

 

1.5.3 Manfaat bagi Akademik 

a. Sebagai bahan evaluasi akademik untuk mengetahui 

kemampuan mahasiswa menerapkan teori yang diperoleh 

selama kuliah. 

b. Sebagai bahan literatur penyusunan skripsi di masa yang akan 

datang  

c. Menambah referensi perpustakaan dalam rangka meningkatkan 

kualitas pendidikan. 

 

1.5.4 Bagi Pengembang Ilmu Pengetahuan Teknologi 

Memberikan sumbangan bagi kemajuan pendidikan di Indonesia 

dalam memanfaatkan teknologi informasi. 

 


